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F   PRESSUPOST 

Tot seguit es detalla la relació de les despeses incorregudes durant la realització d’aquest 

projecte, associades tant a l’execució de l’experimentació, com a l’anàlisi de les dades i a la 

redacció dels resultats. Les despeses han estat separades en tres categories, el cost de la 

instal·lació i el cost dels recursos consumits materials i humans. 

F.1 Instal·lació experimental 

Tot i que la instal·lació on s’han desenvolupat les proves no ha estat construïda només per a 

aquest projecte, cal tenir en compte com un cost addicional d’aquest estudi la depreciació 

funcional soferta per la taula de combustió i el sistema de polvorització, considerant una 

amortització anual del 10% respecte al cost inicial i una duració de la fase experimental de 6 

mesos. 

 

Elements de la instal·lació Cost (€)  Amortització (€) 

Taula de combustió 10000 500 

Prestatgeria estructural 350 17,5 

Brocs 8,72 0,44 
Conjunt de vàlvules, canonades, ràcords, tub acer inoxidable, manòmetre 

i regulador de pressió 620,31 31,02 

Conjunt guia lineal+motor+controlador i software 2313,18 115,66 

Font d'alimentació 75 3,75 

Moto-Compressor 456,77 22,84 

TOTAL 691,20 

F.2 Recursos materials 

Els recursos materials han estat dividits en els equips utilitzats durant l’experimentació, el 

material associat a l’experimentació i altres recursos materials. 

Equips utilitzats durant l’experimentació  
Per a realitzar l’experimentació d’aquest estudi, han estat aprofitats equips propietat del 

CERTEC, que havien estat adquirits per a experimentacions similars amb diferents tipus 

de combustibles. El cost associat a tots els equips ha estat únicament el de l’amortització 

associada al seu ús. 
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La taula que figura tot seguit presenta els costos dels diferents equips. Cal precisar que el 

cost de la càmera termogràfica inclou també el del programa ThemaCAM Researcher. 

 

Equips Cost inicial [€] Amortització [€] 

Càmera de vídeo 902 45,1 

Càmera termogràfica 87.748 4.387,4 

Balança BL600 480,81 24,04 

Balança BL12 480,81 24,04 

Analitzador d’humitat 2.704,55 135,23 

Termoparells (8 unitats) 761 38,05 

Transductor dual 2784 139,2 

Transductor simple 1.117,1 55,86 

Mòduls Field Point 3016 150,8 

PC Toshiba Satellite Pro 1.392 69,6 

TOTAL 5.069,31 

Material fungible associat a l’experimentació 
Per a la correcta execució dels experiments ha estat necessari la compra de diversos 

materials, com el combustible vegetal (en bales de palla de 20 kg), bidons per realitzar i 

emmagatzemar les dissolucions de producte retardant, totxos refractaris per a revestir la 

superfície de la taula de combustió, una planxa de fusta per a exercir de superfície de 

pesatge, a més dels guants de làtex per a manipular el producte retardant, les màscares 

de protecció amb els corresponents filtres per evitar la inhalació de fums i partícules 

derivades de la combustió, entre d’altres articles fungibles. A la taula que es presenta a 

continuació es detallen tots els materials emprats així com el seu corresponent cost. 
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Material Quantitat [ut] Cost unitari [€] Cost [€] 

Bales de palla 2 5 10 

Totxos refractaris 90 1,5 135 

Bidons producte retardant 5 4,5 22,5 

Cubetes plàstic 10 1,68 16,8 

Màscara protectora i filtres 2 19,48 38,95 

Planxa fusta 1 19 19 

Calefactors 2 22 44 

Lona de cotó - - 31,43 

Cintes de vídeo 2 7,85 15,7 

Llana 1 1,50 1,50 

Fil 2 2,45 4,90 

Gasolina  2 0,86 1,72 

Guants làtex - - 6,5 

                     TOTAL 339,88 

No apareixen en la relació anterior els productes retardants, ja que van ésser facilitats 

gratuïtament d’una banda per la dotació de bombers de la Generalitat –Fire Trol 931–, i 

d’altra per Budenheim Ibérica, S.A., fabricant del producte –FR Cros 134P–. 

Altres recursos materials 
En aquest punt s’inclouen la resta de despeses, com l’amortització dels equips 

informàtics propietat del CERTEC i el material d’oficina necessari per a l’elaboració 

d’aquest estudi. 

Concepte Import [€] 
Amortització dels equips informàtics 125,6 

Material d’oficina 78,2 

TOTAL 203,8 

F.3 Recursos humans 
Dintre de la despesa de recursos humans es contemplen les hores dedicades de la 

persona encarregada del projecte i de les persones col·laboradores que han estat 

necessàries, sobretot durant l’experimentació. 

Considerant la duració del projecte, 6 mesos, amb una dedicació de 20 dies mensuals i unes 

8 hores diàries, es pot estimar el temps invertit en un total de 960 hores. Tenint en compte la 

tarifa actual d’un enginyer industrial “junior”, 40 €/hora, s’obté una despesa de 38.400 €. Cal 
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afegir uns 5.000 € per la dedicació de persones externes, obtenint un total en despeses per 

recursos humans de 43.400 €. 

F.4 Import total 

A continuació, la taula adjunta presenta el còmput total de les despeses resultants de la 

realització d’aquest estudi. 

Concepte Import [€] 

Instal·lació experimental 691,2 
Recursos materials 5.612,99 

Equips 5.069,31 
Material experimentació 339,88 
Altres recursos materials 203,8 

Recursos humans 43.400 

TOTAL 55.317.18 

 


